
Η Στήριξη του Manningham εν 
μέσω του COVID-19

Στο Manningham, συνεργαζόμαστε με την κοινότητά μας για την παροχή υποστήριξης και 
ανακούφισης εν μέσω του COVID-19. Η ανταπόκρισή μας περιλαμβάνει έναν αριθμό νέων 
πρωτοβουλιών και καινοτομιών σε υπηρεσίες για να βοηθήσουμε τους δημότες μας, τις επιχειρήσεις 
και την τοπική κοινότητα εν μέσω αυτής της αβέβαιης και πρωτοφανούς συγκυρίας. 

Στήριξη κοινοτικών συνδέσεων 
και ευεξίας 

Το πακέτο μέτρων κοινοτικής στήριξης για τον COVID-19

Έχουμε δεσμευτεί στην παροχή πακέτου μέτρων στήριξης ύψους $3,8 εκατομμυρίων για την ελάφρυνση του 
οικονομικού βάρους των δημοτών, επιχειρήσεων και κοινοτικών ομάδων που επηρεάστηκαν από τον COVID-19. Το 
πακέτο είναι σχεδιασμένο για την βοήθεια αυτών με την μεγαλύτερη ανάγκη και την παροχή ανακούφισης σε ευπαθείς 
ομάδες. 
Τα κύρια σημεία του πακέτου περιλαμβάνουν:
• Εισαγωγή Κονδυλίου Κοινοτικής Στήριξης COVID-19 ύψους $1 εκατομμυρίου
• Εισαγωγή  Αναπτυξιακού Προγράμματος Τοπικών Επιχειρήσεων COVID-19
• Ανακούφιση για ενοίκια και μισθώσεις, και επιδοτήσεις για υπηρεσίες κοινής  

ωφέλειας για ομίλους και κοινοτικές ομάδες που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις  
του Δήμου

• Εκπτώσεις του 50% για άδειες υπαίθριου εμπορίου, άδειες στάθμευσης εμπόρων, 
 και καταχώριση εγκαταστάσεων τροφίμων και υγείας για το 2020/21

• Μία αύξηση της έκπτωσης των Δημοτικών Τελών για Κατόχους Κάρτας Υγειονομικής  
Φροντίδας με Χαμηλό Εισόδημα για το 2020/21

• Καμία αύξηση στα τέλη διάθεσης αποβλήτων για το 2020/21
• Παράταση προθεσμίας καταβολής των δημοτικών τελών για το τέταρτο τρίμηνο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 χωρίς 

τόκο υπερημερίας
• Διατίθενται ειδικές ρυθμίσεις πληρωμών για τους επιλέξιμους στήριξης από τον Δήμο λόγω οικονομικής δυσχέρειας
• Επιπλέον στήριξη για ηλικιωμένους δημότες.

• Κοινοτική Σύνδεση: τηλεφωνική υπηρεσία 
υποστήριξης για τον COVID-19 διαθέσιμη επτά 
ημέρες την εβδομάδα 

• Έλεγχοι της ευημερίας των ηλικιωμένων δημοτών 
• Περισσότερη υποστήριξη των τεχνών της τοπικής 

κοινότητας
• Δραστηριότητες κοινοτικής αντοχής (για παιδιά και 

ηλικιωμένους δημότες)
• Νέα κοινοτική βάση δεδομένων παραπομπών 
• Αντιρατσιστική εκστρατεία
• Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για γονείς
• Συντονισμός διάθεσης τροφίμων έκτακτης ανάγκης

Αύξηση των 
επικοινωνιών μας

• Καθημερινές αναρτήσεις στα κοινωνικά μίντια για 
τον COVID-19 και στήριξη αντοχής

• Εβδομαδιαία ηλεκτρονικά νέα για επιχειρήσεις
• Ηλεκτρονικό περιοδικό του Δήμου κάθε 

δεκαπενθήμερο (Manningham Matters) 
[Ζητήματα του Manningham]

• Εισαγωγή ηλεκτρονικών νέων για Υπηρεσίες Στήριξης 
Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία

Σας ευχαριστούμε που 
ακούτε την τοπική 
κοινότητα – σπουδαίο 
έργο για το πακέτο 
COVID-19 για δημότες και 
επιχειρήσεις
Mary-Anne μέσω  
Facebook

Είναι πολύ καθησυχαστικό να ξέρουμε ότι το Δημοτικό 
μας Συμβούλιο του Manningham είναι τόσο 
ευαίσθητο στις ανησυχίες μας και στηρίζει τους 
ηλικιωμένους στην κοινότητά μας με τέτοια καλοσύνη. 
Colleen μέσω τηλεφώνου



Be Kind Manningham [Manningham Δείξε Καλοσύνη] είναι μία πρωτοβουλία για την παρότρυνση όλων στην κοινότητά μας να 
συνεχίζουν να δείχνουν καλοσύνη στους άλλους, καλοσύνη σε αυτούς με την μεγαλύτερη ανάγκη αυτή την στιγμή, και καλοσύνη 

στον εαυτό τους. 

Στήριξη τοπικών επιχειρήσεωνΕτοιμότητα οργανισμών για την 
αντιμετώπιση κρίσης

• Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης
• Ομάδα Αντοχής και Ανάκαμψης
• Εγκατάσταση τεχνολογίας για την υποστήριξη εργασίας 

από το σπίτι με πάνω από 300 υπαλλήλους που 
εργάζονται εξ αποστάσεως

• Διατήρηση αποφάσεων σχεδιασμού κάτω από 60 ημέρες
• Παροχή της πλειοψηφίας των 100+ υπηρεσιών του 

Δήμου
• Αποκομιδή σκληρών απορριμμάτων
• Αυξημένη κατ’ οίκον φροντίδα των ηλικιωμένων μας
• Αύξηση εμβολιασμών κατά 53% σε σχέση με την ίδια 

περίοδο του 2019

• Συνεχείς διαβουλεύσεις με τοπικές επιχειρήσεις για την 
ταυτοποίηση αναγκών

• Δωρεάν επιχειρησιακό πρόγραμμα μεντόρων – δίωρη 
συνεδρία με πεπειραμένο σύμβουλο επιχειρήσεων 

• Δωρεάν διαδικτυακές σπουδές μάρκετινγκ 12 
εβδομάδων 

• Δωρεάν πρόσβαση στο Business Connect 
[Επιχειρησιακή Σύνδεση], ένα διαδικτυακό πρόγραμμα 
δικτύωσης

• Δωρεάν Συμβουλευτική Υπηρεσία Επιχειρήσεων 
– προσωπικές συνεδρίες με εμπειρογνώμονα 
μικροεπιχειρήσεων

• Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο για Εμπορικές 
Μισθώσεις και πρόσφατες κυβερνητικές ανακοινώσεις

• Συνεχής προμήθεια, αίτημα για υποβολή προσφορών.

• 20% τοις εκατό αύξηση της υπηρεσίας Διανομής Γευμάτων 
[Meals on Wheels] 

• Νέα διαδικτυακή επικοινωνιακή διαδικασία για υπαλλήλους 
άμεσης φροντίδας

• Υποστηρικτικά πακέτα κοινωνικών δραστηριοτήτων 
• Κάντε κλικ και συλλέξτε στις τοπικές Βιβλιοθήκες Παιχνιδιών
• Δωρεάν διαδικτυακός κύκλος μαθημάτων θεραπείας μέσω 

τέχνης 
• Νέα πρωτοβουλία τοπικών τεχνών για Δραστηριότητες Κατά 

την Περίοδο του Αποκλεισμού 
Οι υπηρεσίες μας είναι πλέον διαθέσιμες στο διαδίκτυο:
• Διαβουλεύσεις  Υγείας Μητέρας και Παιδιού
• Προγράμματα από το Στούντιο Τέχνης του Manningham
• Περιοδείες στις εκθέσεις της Γκαλερί Τέχνης του 

Manningham
• Έντυπο αίτησης λόγω οικονομικής δυσχέρειας 
• Έντυπα αιτήσεων για άδειες

Καινοτομία στις υπηρεσίες μας
Σπουδαίο το έργο σου Δημοτικό 
Συμβούλιο του Manningham 
– χρειάζεται να υποστηρίζουμε 
τις τοπικές μας μικροεπιχειρήσεις 
τώρα και στο μέλλον! Συνέχισε το 
σπουδαίο σου έργο!
Helen μέσω Facebook

Σπουδαίο το έργο σου Δημοτικό 
Συμβούλιο του Manningham 
– χρειάζεται να υποστηρίζουμε 
τις τοπικές μας μικροεπιχειρήσεις 
τώρα και στο μέλλον! Συνέχισε το 
σπουδαίο σου έργο!
Ian μέσω  Facebook

Interpreter service        9840 9355


